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VALBY LOKALHISTORISKE SELSKAB & ARKIV 
 Stiftet 19. april 1982 
Mosedalvej 1, 2500 Valby  

 

En kort skriftlig beretning over det forløbne år 2019. 

 

Årets udstilling: Olsen Banden i Valby.  

Udstillingen kobler screenshots fra Olsen Bande filmene og andre ældre billeder sammen med 

nutidige billeder. Udstillingen er åben hver lørdag fra kl. 11-14, indtil udgangen af juni 2020 

 

Medlemsarrangementer: 

Vi startede tirsdag 9. januar med rundvisning i i en af Valbys store seværdigheder Jesuskirken.  

Det var en god rundvisning, vi blev vel informeret om kirken og dens historie. 

Der er for nylig skrevet to omfangsrige bøger om kirken: "Jesuskirken – en af Danmarks mest 

usædvanlige kirker gennem 125 år" (2016) og "Jesuskirkens krypt – en del af historien" (2015).  

disse bøger kan stadig købes på arkivet. 

Den 26. februar fik vi et foredrag i Ålholm kirke om stumfilmstjernen Asta Nielsen. 

Vi hørte om hendes liv fra fattigdom til feteret stumfilmstjerne i Tyskland. Fra gift til skilt, fra mor 

til ravnemor, fra rig til fattig, fra hele verdens diva til ensomhed på Peter Bangs Vej. Men altid med 

en vision og med råstyrke til at fører den igennem. Efter flere svære ægteskaber finder hun dog 

endelig lykken med sin sidste mand. Godt foredrag af Kristine Nielsen. 

 

Den 14. marts havde vi en lokalhistorisk billedaften hvor Hans-Otto Lindgren skildrede 

Hoffmanns Minde og en tidlig Valby-byggeforenings historie i billeder og tale. Altid meget 

interessant, også denne gang. Der var også spørgsmål undervejs. 

 

Fredag 30. august og lørdag 31. august årets udstilling samt kulturdagene 

Vi åbnede årets udstilling ”Olsen Banden i Valby”, samtidig var vi også ude på gaden under 

kulturdagene, hvor vi fortalte om Valbys hønsekræmmere og om de valbypiger, der solgte fjerkræ 

på torvet i København. Både ferniseringen og vores udstilling på gaden var rigtig godt besøgt. 

Vi har også haft en udstilling (plancher) på Valby bibliotek med historien om Valby 

hønsekræmmere og valbypigerne. Udstillingen blev udfærdiget af Kirsten Henriksen og Lene 

Buerup Andersen. Det var en god udstilling. 

Desuden kan man se den fine Valbydragt, som vi har fået i donation af Allis Nørby Jensen. Den 

indgår fast i vores udstilling i arkivet sammen med billeder og effekter fra Valby og Vigerslev.  

Olsen Banden i Valby. 

De første 13 Olsen Bande film blev til i perioden 1968-1981. En stor del af scenerne er optaget i 

nabolaget til Nordisk Film i Valby. Udstillingen kobler screenshots fra Olsen Bande filmene og 

andre ældre billeder sammen med nutidige billeder.  Stor tak til vores udstillingsgruppe samt 

Nordisk film. 

Desuden var der en gåtur både fredag og lørdag rundt i Valby med vores Olsen Bande ekspert 

Jesper Jørgensen 
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Turen startede i gården bag arkivet på Mosedalvej, hvor Dynamit-Harry kom så grueligt galt af 

sted. Den fortsatte forbi Nordisk Film, Sylviavej, Valby Langgade, Jesuskirken og andre lokationer, 

som har været brugt ved optagelser af Olsen Bande filmene. 

 

Den 19. september havde vi. en god og lærerig fodtur i Søndermarken. Vi startede med at høre om 

Frederik 4. og derefter om senere konger. Vi hørte om Frederiksberg Slot, om barokhaven og den 

romantiske have, om folkeliv, traktørsteder og politiske møder i Søndermarken samt lidt historik fra 

besættelsestiden. Turen blev ledet af Jan René Westh, aut. turistfører . 

 

Den 30. november have vi den luksus at få to belyst hele to temaer: 

Tema 1: Vigerslevulykken for 100 år siden ved Niels Borger 

1.november 2019 var det 100 år siden, at en af Danmarks største togulykker fandt sted – endda i 

vores område. Der var 40 døde (hvoraf en togfører og en fyrbøder som blev skoldet ihjel af dampen 

fra kedlen) og 58 kvæstede. Den katastrofale virkning af tog sammenstødet skyldtes et sammenfald 

af en lang række uheldige omstændigheder. Vi hørte også om, hvordan denne ulykke var den første, 

hvor pressen hurtigt kommer til stede – og besværliggør redningen af de tilskadekomne.  

Tema 2: Bolchefabrikken på Ole Borchs vej ved Helge Nielsen 

Vi hørte om en familieejet virksomhed – en bolchefabrik-, der blev grundlagt i 1863 og som i 1930 

blev overtaget af hans farfar, Carl Nielsen. Efter farfarens død kørte hans forældre virksomheden 

videre. Han tog selv over efter dem som 3. generation. Sidste adresse for fabrikken i familiens eje 

var Ole Borchs vej 39 i Valby (Vigerslev). Her lå virksomheden fra 1956-2002. I 1963 kunne 

virksomheden fejre sit 100-årsjubilæum. Derefter så vi også en film der viste dagligdagen ved 

produktion af bolsjer.  

Begge foredragsholdere gjorde de to temaer yderst interessante og spændende. 

 

Vores årlige julehyggemøde foregik den 17. december  

Her hyggede vi os endnu engang med kaffe, kage og julesange. Der var lokalhistorisk indslag af 

Helge Rørdam Olesen om David William Coulthards optegnelser bl.a. om sit liv i Valby fra 1891 til 

1969, hvor han var 82 år. Vi sluttede af med Hans Otto Lindgrens legendariske og traditionelle 

julekonkurrence. Alt i alt en rigtig hyggelig aften. 

 

Alt i alt har vi i 2019 haft 8 gode og spændende arrangementer.  

Alle disse arrangementer har kun ladet sig gøre på grund af vores altid flittige og kreative 

arrangementsudvalg, Helge Rørdam Olesen, Per Jensen, Bent Roloff, Lene Christiansen samt Lene 

Buerup Andersen. Det skal de have en stor tak for. Også en stor tak til alle, der enten har stået for 

det praktiske ved arrangementet og eller foredraget. 

 

Bestyrelsens møder gennem året. Vi har afholdt 5 møder samt 5 foredrag ud af huset samt 

særåbning for grupper. Bestyrelsen har udover disse møder også gjort et stort stykke frivilligt 

arbejde gennem forskellige grupper, og det vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for. 

 

Vi har gennem året haft ca. 550 besøgende, og det er jo ganske godt. Endvidere får vi et stadig 

stigende antal spørgsmål vedrørende Valby via e-mails fra hele landet. I 2019 har vi ca. haft 40 

forespørgsler.  Sluttelig har der også været en god tilgang af arkivalier, fotos samt andet der er 

relateret til Valby og Vigerslev. 
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Vi har gennem året igen været så heldige, at praktikant Mette Pedersen og Merete Carstens 

igen har ydet en kæmpeindsats for at få indskrevet vores arkivalier (bøger, fotografier, m.v.) i vores 

arkivdatabase. Ved årets udgang var der i alt registreret 11.028 arkivalier. En stor tak til Mette og 

Merete. 

 

For at skabe mere kendskab til vores selskab, har vi videreudbygget vores hjemmeside, hvor 

målet stadig er, at det bl.a. skal være muligt at søge informationer i vores arkivdatabase  

Hjemmesiden er under stadig videreudvikling, og vi modtager gerne bidrag og kommentarer. 

Helge Rørdam Olesen er vores ansvarlige for hjemmesiden, en stor tak for indsatsen. 

 

Til slut vil jeg takke hele bestyrelsen samt de frivillige for et godt samarbejde i 2019. Alle har 

ydet en kæmpe indsats. Fremhæves specielt skal vores kasserer Marga Sørensen for det store 

arbejde med regnskabet. 

 

Jeg vil slutte af med at takke alle vores medlemmer for deres interesse for Valby og Vigerslev 

Det betyder meget for Valby lokalhistoriske Selskab at have en stor støttekreds omkring vores 

arbejde med at indsamle og bevare Valbys og Vigerslevs historie og drive arkivet på Mosedalvej. 

 

Lene Helt Christiansen/formand 
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